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REGIMENTO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISAS 

ARQUEOLÓGICAS DO DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA 

(CDPA/DARQ/NCH/UNIR) 

 

 

CAPÍTULO I 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - O Centro de Documentação e Pesquisas Arqueológicas (CDPA) do 

Departamento de Arqueologia (DARQ) do Núcleo de Ciências Humanas (NCH) da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) foi idealizado para gerir os 

documentos e as publicações de interesse arqueológico sob a guarda do DARQ. 

 

Parágrafo único – Até o momento, o acervo documental e bibliográfico do DARQ é 

formado, principalmente, por parte da biblioteca particular da célebre antropóloga 

americana Drª. Betty Jane Meggers e pela biblioteca do saudoso colega Prof. Dr. 

André Penim dos Santos Lima, bem como pela documentação oriunda das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão do DARQ, e por várias outras doações avulsas. 

 

Art. 2º - O CDPA custodiará documentos e publicações de interesse arqueológico, 

principalmente no que se refere à arqueologia no sudoeste da Amazônia e regiões 

circum-adjacentes. 

§ 1º - O acervo documental poderá ser constituído pelos fundos de arquivo das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão do DARQ ou de quaisquer outras entidades 

afins, sejam públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras, tais como memorandos, 

portarias, ordens de serviço, ofícios, editais, pareceres, projetos, cartazes, folders, 

cadernos, cadernetas, fichas e etiquetas de campo, bem como fotografias, áudios e 

vídeos, entre outros. 

§ 2º - As publicações, por sua vez, serão formadas por livros, revistas, separatas, 

folhetos, relatórios, jornais, mapas e atlas, desde que contenham informações 

relevantes para a arqueologia, tanto no campo das outras ciências humanas e sociais, 

mormente antropologia, sociologia, política, economia, história, geografia, linguística, 

literatura, educação e museologia, quanto no campo das ciências biológicas, da terra e 
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exatas, sobretudo ecologia, botânica, zoologia, paleontologia, anatomia, geologia, 

geomorfologia, pedologia, hidrografia, química, física, matemática, estatística e 

informática, entre outras. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º - O principal objetivo do CDPA consiste em preservar, classificar, catalogar, 

ampliar e disponibilizar o acervo documental e bibliográfico do DARQ para os seus 

estudantes, professores, técnico-administrativos e colaboradores, bem como para o 

público em geral. 

 

Art. 4º - Constituem objetivos do CDPA DARQ: 

I. Custodiar, por meio de técnicas arquivísticas, os fundos de arquivo 

resultantes das atividades de ensino, pesquisa e extensão do DARQ e de 

outras entidades de ensino e pesquisa arqueológica, públicas ou privadas, 

nacionais e estrangeiras; 

II. Ampliar e disponibilizar o acervo documental e bibliográfico do DARQ; 

III. Contribuir com o desenvolvimento do ensino e da pesquisa arqueológica na 

região sudoeste da Amazônia e áreas circum-adjacentes, tanto nas terras 

baixas quanto nas terras altas da América do Sul; 

IV. Atrair o público interessado em arqueologia; 

V. Tornar-se referência na gestão de documentos e na difusão de 

conhecimentos arqueológicos; 

VI. Apoiar as atividades do DARQ e de outras entidades de ensino e pesquisa 

arqueológica; 

VII. Buscar parcerias com outras entidades e instituições afins, tanto dentro 

quanto fora do NCH/UNIR; 

VIII. Editar publicações científicas; 

IX. Promover eventos culturais. 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS RECURSOS FÍSICOS E HUMANOS 
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Art. 5º - O CDPA será sediado nas dependências do Departamento de Arqueologia. 

Parágrafo único - A princípio, o CDPA contará com duas salas, sendo uma para o 

arquivo e a biblioteca, e outra para tratamento técnico e consulta dos documentos e 

das publicações, a qual, por sua vez, será compartilhada com a sala de apoio 

pedagógico e dos professores. 

 

Art. 6º - A documentação e as publicações do CDPA estão acondicionadas em um 

arquivo e em três estantes duplas, na sala do arquivo e da biblioteca, e o tratamento 

técnico e a consulta ao acervo documental e bibliográfico poderá ser efetuada 

utilizando-se a mesa e as cadeiras da sala de consulta compartilhada. 

 

Art. 7º - Inicialmente, o CDPA funcionará com a assistência da técnica-administrativa 

de laboratório do DARQ e da técnica-administrativa do NCH cedida ao DARQ, e com 

os materiais permanentes e de consumo manejados por elas. 

 

§ 1º - Não obstante, em um futuro muito próximo, será imperativo admitir um técnico-

administrativo, com formação em arquivística, biblioteconomia ou arqueologia, para se 

dedicar exclusivamente ao CDPA, bem como bolsistas e estagiários. 

§ 2º - Além disso, será necessária a aquisição de materiais permanentes e de 

consumo, como microcomputadores, impressoras multifuncionais e mobiliário 

adequado para a gestão do acervo documental e bibliográfico. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS MÉTODOS, TÉCNICAS E PRÁTICAS 

 

Art. 8º - O acervo documental e bibliográfico do CDPA será custodiado conforme os 

métodos, técnicas e práticas da arquivística e da biblioteconomia. 

 

Art. 9º - A custódia somente será efetivada após realização de análise e emissão de 

parecer favorável da coordenação do CDPA. 

 

Art. 10 - O recebimento e a consulta dos documentos e das publicações serão 

controlados através da gestão de quatro bancos de dados, sendo dois para o 
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recebimento de documentos e publicações, respectivamente, e outros dois para a 

classificação e catalogação do acervo. 

 

Art. 11 - Os documentos e as publicações do CDPA não poderão ser emprestados. 

Somente consultas na sala de consulta do CDPA serão permitidas. 

 

Art. 11 - Os documentos e as publicações enviados ao CDPA apenas poderão ser 

efetivamente aceitos e custodiados mediante a elaboração de um parecer favorável 

pela coordenação do CDPA e à aprovação deste pelo Conselho do DARQ. 

 

§ 1º - O parecer acerca da viabilidade ou não da guarda de documentos e publicações 

no CDPA deverá ser elaborado tendo em vista, principalmente, a relevância 

arqueológica do conteúdo contido no material documental e bibliográfico. 

§ 2º - Caso o parecer não seja favorável à custódia, os documentos e publicações 

devem ser devolvidos à sua fonte. 

§ 3º - A deliberação da devolução deverá ser comunicada à fonte, a qual deverá 

buscar os itens devolvidos. 

§ 4º - O CDPA manterá os documentos e publicações a serem devolvidos por no 

máximo um mês. Após esse período, os mesmos serão extraviados, sem quaisquer 

prejuízos para o CDPA/DARQ/NCH/UNIR. 

 

 

CAPITULO V 

DA COORDENAÇÃO, DA ELEIÇÃO DOS COORDENADORES E DAS 

ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR GERAL E DEMAIS MEMBROS DA 

COORDENAÇÃO 

 

Art. 12 - A coordenação do CDPA será formada pelos seguintes membros: 

coordenador geral, vice-coordenador, técnico-administrativo e representante discente. 

 

Art. 13 - A coordenação do CDPA será eleita pelo conselho departamental do DARQ, 

por aclamação. 

 

§ 1º - Os cargos de coordenador e vice-coordenador do CDPA somente poderão ser 

preenchidos por professores do DARQ com dedicação exclusiva, ao passo que os 
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membros técnico-administrativo e discente apenas poderão ser ocupados, 

respectivamente, por técnicos efetivos lotados no ou cedidos ao DARQ e alunos 

regularmente matriculados no curso de arqueologia. 

§ 2º - A primeira eleição da coordenação do CDPA deverá ser convocada pelo chefe 

do DARQ, mediante inserção de ponto de pauta em reunião ordinária ou extraordinária 

do conselho do DARQ. 

§ 3º - Posteriormente, a eleição passará a ser convocada pelo coordenador geral do 

CDPA, a cada 2 (dois) anos, através da solicitação de inserção de ponto de pauta em 

reunião ordinária ou extraordinária do conselho departamental. 

§ 4º - O(s) candidato(s) a coordenador geral do CDPA terá(ão) que apresentar, no ato 

da eleição, um plano de trabalho, com cronograma de atividades, relativo ao período 

pretendido na coordenação do CDPA. 

§ 5º - Os candidatos aos outros cargos deverão se comprometer com o plano e com o 

cronograma proposto pelo candidato à coordenador geral. 

§ 6º - Os membros da coordenação do CDPA poderão se recandidatar aos seus 

respectivos cargos indefinidamente, desde que as condições e trâmites previstos 

acima sejam respeitados. 

§ 7º - Em casos de não convocação de eleições no prazo estipulado, 

independentemente do motivo, caberá ao chefe do conselho do DARQ convocá-las. 

 

Art. 14 - Além de convocar as eleições para a coordenação do CDPA no seu devido 

tempo, o coordenador geral possuirá as seguintes atribuições: 

 

§ 1º - Coordenar as atividades de preservação, catalogação, classificação, ampliação 

e disponibilização do acervo documental e bibliográfico do CDPA; 

§ 2º - Propor o regimento e a regulamentação administrativa, arquivística e 

biblioteconômica, bem como ações científicas e culturais; 

§ 3º - Analisar e emitir pareceres sobre os documentos e publicações recebidos pelo 

DARQ; 

§ 4º - Convocar, quando necessário, reuniões da coordenação do CDPA; 

§ 5º - Relatar, por escrito, as atividades anuais do CDPA. 

 

Art. 15 - O vice-coordenador, ao seu turno, auxiliará o coordenador e, se necessário, o 

substituirá. 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA  

 
Art. 16 - Os membros técnico-administrativo e discente da coordenação do CDPA 

auxiliarão o coordenador e o vice. 

 

Art. 17 - A coordenação do CDPA deverá se reunir regularmente para deliberar a 

respeito das suas propostas regimentais, regulamentares, científicas e culturais, e 

sobre os pareceres relativos à viabilidade ou inviabilidade da custódia dos documentos 

e das publicações recebidas pelo DARQ. 

 

Art. 18 - Em caso de má gestão, a coordenação do CDPA ou quaisquer dos seus 

membros poderão ser suspensos temporária ou definitivamente. 

 

§ 1º - A suspensão da coordenação do CDPA apenas poderá ser deliberada pelo 

conselho departamental do DARQ. 

§ 2º - Para tanto, dever-se-á encaminhar, à chefia do DARQ, uma denúncia formal, 

amparada por provas, e solicitar a investigação do seu teor. 

§ 3º - A chefia, por sua vez, deverá inserir a denúncia e a solicitação como ponto de 

pauta em reunião ordinária ou extraordinária do conselho departamental, o qual, ao 

seu turno, escolherá um parecerista entre os seus membros, para elaborar um parecer 

sobre a denúncia e recomendar, ou não, a abertura de uma sindicância. 

§ 4º - O parecerista terá um prazo de até 30 (trinta) dias para concluir o seu parecer. 

§ 5º - Em caso de parecer favorável à abertura da sindicância, o parecer deve ser 

encaminhado ao(s) acusado(s) de improbidade, o(s) qual(is) terá(ao) outros 30 (trinta) 

dias para se defender(em) formalmente. 

§ 6º - Posteriormente, o parecer e a defesa deverão ser avaliados pelo conselho 

departamental, em reunião ordinária ou extraordinária, o qual decidirá se o processo 

prosseguirá ou não. 

§ 7º - Em caso de decisão favorável ao prosseguimento do processo, o conselho terá 

que determinar a suspensão temporária dos acusados da coordenação do CDPA e a 

abertura de uma sindicância. 

§ 8º - A sindicância deverá ser constituída por uma comissão, formada por 3 (três) 

membros do conselho departamental, e terá um prazo de no máximo 90 (noventa) dias 

para investigar a denúncia e elaborar um parecer final, recomendando, ou não, a 

suspensão definitiva da coordenação como um todo ou de um ou outro dos seus 

membros. 
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§ 9º - Se o parecer for favorável à suspensão definitiva, o(s) acusado(s), mais uma 

vez, terá(ão) 30 (trinta) dias para se defender(em) formalmente 

§ 10º - Enfim, o conselho de departamento, em reunião ordinária ou extraordinária, 

analisará o parecer final e a defesa, e decidirá se o(s) acusado(s) será(ão) ou não 

suspenso(s) definitivamente da coordenação do CDPA. 

 

Art. 19 - Os membros da coordenação do CDPA também poderão renunciar aos seus 

respectivos cargos. 

 

§ 1º - Para renunciar a quaisquer dos cargos da coordenação do CDPA, basta enviar 

um pedido de renúncia formal ao conselho do DARQ. 

§ 2º - No caso de renúncia do coordenador geral, o pedido de renúncia deverá ser 

acompanhado do relatório das atividades desenvolvidas durante o período em que 

esteve à frente do CDPA. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20 - Todas as decisões tomadas pela coordenação do CDPA terão que passar, 

necessariamente, pela apreciação do conselho do DARQ. 

 

Art. 21 - O presente regimento entrará em vigor assim que os trâmites institucionais 

para a implantação do CDPA forem cumpridos. 

Parágrafo único – Não obstante, as determinações contidas neste regimento possuem 

um caráter preliminar, esboçado em termos gerais, apenas para operacionalizar a 

institucionalização do projeto do CDPA. Em um futuro próximo, será necessário 

aprimorar as disposições subjacentes ao funcionamento do CDPA, principalmente 

através da reelaboração do seu regimento e da regulamentação das suas atividades, e 

ampliar o seu raio de atuação, sobretudo por meio da organização de eventos e da 

edição de publicações. 

 

Art. 22 - Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pelo Conselho do 

Departamento do Curso de Arqueologia da UNIR. 
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Art. 23 - Este Regimento entra em vigor a partir da sua aprovação no Conselho do 

Departamento de Arqueologia dia 28 de agosto de 2019 e aprovação na Reunião do 

Conselho Superior (CONSUN) da Fundação Universidade Federal de Rondônia, 

realizada no dia XX de XX de XXXX.  

 

Porto Velho, 18 de agosto de 2019.  

 

 


